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F.V.: Grethe Tangen Olsen, Moti Paz og Cato Risøy, Lindås.

                     

ISRAEL VIL IKKE 
gi bort mer land

Les om ved-
tak i FN 29. 
november 
2012
side 6

De beste 
dadler 
får du fra 
Israel 
side 4-5

Noen ledige 
plasser 
på turen i 
mars
side 7

Helten fra Yom Kippurkrigen i Norge:

Her står tidl. Brigadegeneral 
Moti Paz sammen med en av de 
norske bussjåførene som kjørte 
Exodus Nords busser for ham i St. 
Petersburg på 90-tallet. Da var Moti 
Paz leder av Jewish Agency der, 
for å hjelpe jødiske emigranter til 
Israel. Moti møtte flere bussjåfører 
på andre steder under turen i Norge. 
Exodus Nord hadde på det meste 
17 kjøretøyer i tidligere Sovjet på 
1990-tallet, og kjørte for jødiske 
samfunn, messianske menigheter, 
foruten Jewish Agency.

Nyheter som Moti Paz kom med fra 
Israel:  
w Israel kommer ikke til å gi bort 
verken B- eller C-områder.  
w Israel kommer ikke mer til å føre 
vanlig konvensjonell krig.  
w Israel er forberedt på 
krigsuroligheter i vår, både fra Gaza 
og Syria/Libanons grense.  
                                   Les kommentar s. 2
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Under møtene som Moti Paz 
hadde i Norge, understreket 

han at Israel ikke vinner fred ved 
å gi fra seg territorier. Gaza er et 
godt eksempel. Israel kommer 
ikke til å gi bort verken B- eller 
C-områder.

Retorikken fra Abbas i Judea 
og Samaria («Vestbredden») 
og det evige presset mot Israel, 
taler ikke godt for en varig fred. 
Terrororganisasjonen Hamas 
anerkjenner ikke Israels rett til 
eksistens.

Israel må være sterk militært, sier 
Moti Paz, og legger til: det er vi.

Israel har hatt mange 
konvensjonelle kriger på få år. 
Under 6-dagers krigen i 1967 
var det en fortvilelse å se flere 
ti-tusener av egyptiske soldater 
døde i krigen. Det samme gjentok 
seg under Yom Kippurkrigen i 
1973, nevnte Moti. Da bestemte 
vi oss for å utvikle våpen som 
bare treffer terroristen. Den sivile 
som går ved siden av han, kan vi 
spare. 

Denne type krigføring har Israel 
stått for siden. Siste Gaza-krig er 
et eksempel på det. 

Moti viste mange eksempler 
på nøyaktig presisering, der 
terrorister ble skutt, mens 
sivile ved siden av gikk fri. 
Nå etterlyser Israel sterkere 
fordømmelse av de mange 
dødelige rakettene som skytes 
fra Gaza over sivilbefolkningen i 
Israel.

Hvilke krigførende parter sender 
flygeblader, sms-er og telefoner 
til sivilbefolkningen rundt et 

område som skal beskytes for 
at de kan komme seg vekk? 
Samtidig sender Israel 120 
lastebiler hver dag med mat og 
medisiner (også under Gaza-
krigen) og behandler utallige 
Gaza-boere på israelske sykehus. 

Men Moti regner med at det blir 
krig med Gaza allerede i vår. 
Problemet er at den oppvoksende 
arabiske slekt har fått indoktrinert 
løgnen at jødene har stjelt landet 
deres. 

Terrorismen har lønnet seg: 
«Palestina» er erkjent som en 
fremtidig stat – mot alle lands 
lover og regler. For i FN er 
byråkratiet for det meste arabere 
eller muslimer. Israel har blitt 
en tillatt hakkekylling. Ingen 
må stå til ansvar for ukvemsord 
og løgner om Israel. Slik er det 
dessverre også i Norge. 

På nordflanken har kanskje 
Israel den største utfordringen. 
Kjemiske og bakteriologiske 
våpen som Saddam Hussein i 
sin tid fikk ført over til Syria, 
går nå veien videre til Hisbollah 
i Sør-Libanon. Denne trafikken 
har pågått ett år. Israel har nylig 
bombet lagre med kjemiske 
våpen,  lastebil-konvoier 
med raketter og  flere tonn 
sennepsgass. Iran truer med 
gjengjeldelse, for de er supportere 
til Hisbollah. 

Imens bygger vi landet, sier Moti 
Paz, og deler ut en stor kasse 
med dadler fra Jordandalen til 
møtedeltakerne på det første 
møtet i Norge. 

GRETHE

Leder:

Overalt ble møtelokalet for lite; flere 
steder hadde det aldri møtt så mange 
folk. 
w Brigadegeneralen måtte gjøre tjeneste i St. 
Petersburg som Jewish Agenvy’s leder for å 
hjelpe jødiske emigranter til Israel på 90-tallet. 
Da var Exodus Nord der med norske busser 
og norske bussjåfører. Disse var så viktige i 
arbeidet der, ifølge Moti Paz, at noe av Jewish 
Agency’s arbeidet ellers ikke ville ha blitt gjort.

De siste årene har Exodus Nord-bladets lesere 
hørt om utviklingen i Jordandalen, som var 
øde og tom i 1967. Nå står palmene der og 
vaier med de beste dadler folk kan få. Nylig 
var undertegnede med på ett av pakkhusene i 

Jordandalen. Den arabiske arbeidsformannen 
la seg nesten på kne foran meg og bad om at 
Norge ikke måtte ødelegge arbeidsplassene 
deres. 

Så, nå skal vi ha slutt på dette boikott-tøvet. 

Nord i Jordandalen ligger fjellet Sartaba. 
Dette var ett av fjellene som jødene tente 
varde på for 2.500 år siden, da Juda hadde blitt 
tatt til Babylon og måtte få vite tidspunktet 
for høytidene. (Denne måten å gi signal på, 
ble adoptert av Norge). Nå var det 2089 år 
siden varden hadde flammet på Sartaba, så 
undertegnede gav hintet til Moti Paz om at 
varden burde lyse igjen. Jo, lysfesten, Hanukka, 
burde være et bra tidspunkt. Og vet dere 

Møteturnéen med helten 
fra Sinai 1973, tidl. 
Brigadegeneral Moti 
Paz, ble en suksess

Moti Paz budskap

Fra hovedsalen under Moti-møtet i 
Kristiansand.

Forts. s.3 nederst
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Antisemittismen jager familien ut av Ukraina
Denne lille familien er de siste 
i storfamilien som emigrerer 
til Israel. I løpet av de siste 12 
år har alle slektningene funnet 
veien til Erez Israel, Eduards 
foreldre og bror og Emmas 
søster og foreldre. 
w Emma er lærer i det ukrainske språk 
og litteratur, Eduard er historielærer i 
ukrainsk historie. Deres profesjon har 
tett kontakt til landet de bor i, for de 
tenkte at dette kunne Ukraina trenge. 

Men det viste seg at andre undertoner 
kom opp på arbeidsplassen. De møtte 
en uvanlig stor antisemitisme blant 
kollegaene. «Jøder har ingenting å gjøre 
med ukrainsk språk og historie», og 
«jøder skulle ikke ta opp plassene som 
er ment for ukrainere. Gå til Israel». 

De ble begge skubba ut av arbeidslivet, 
Emma ble oppsagt, og Eduards 
vitenskapsarbeid ble satt i vanry. 

Emma utviklet brystkreft etter 
oppsigelsen. Nå er de klar for Israel. 
Det vil ikke bli lett for dem å finne 
arbeid i Israel med den utdannelsen de 
har, men familien i Israel kan hjelpe. 

Dessuten gir Israel god helsehjelp for 
Emma, der det meste blir betalt av 
staten. 

Emma og Eduard er sikre på at det 
beste landet for datteren deres å vokse 
opp i, er Israel.

Vi tror at «det lovede land» tar godt 
i mot dem, og la oss be for snarlig 
helbredelse for Emma.

Takk til dere alle som leser 
dette, og hjelper med midler som 
Exodus Nord bringer videre til den 
ukrainske kontakten vår i Ukraina: 
«PeopleWhoCare» («Folk som bryr 
seg»). 

Mange venter på å komme til Israel. 
Det er kun snakk om pengehjelp.

GTO

Familien 
Zamansky: 
Eduard, f. 
1975, Emma 
f. 1980 og 
Eleonora f. 
2004.

hva? Midt i matbutikken i Bergen 
lille julaften for vel et år siden, skrek 
generalen i telefonen at nå var flammen 
tent på Sartaba. Det vil bli en årlig 
foreteelse. 

Turer som generalen vil arrangere i 
Jordandalen, vil vi annonsere i bladet, 
i tilfelle noen ville delta hvis de var i 
Israel da.

Moti Paz var fornøyd med turen i 
Norge, som vi arrangerte for han. 
Foruten møtene som ble holdt på 
Vest- og Sørlandet, lånte vi han ut til 
fire lokallag av Med Israel For Fred på 
Østlandet. 

Moti hadde dadler med som vi gav ut 
på Bergens-møtet. Tror alle fikk en 
daddel hver. Det står skrevet: Gi, og du 
skal få... Og Moti fikk gode kollekter til 
prosjektet sitt. 

Tusen takk!

For øyeblikket arrangerer Exodus Nord 

en Israel-tur der Moti Paz har sydd 
sammen en rute som få kan lage, da 
han kan ordne samarbeid med både 

PA («palestinsk autoritet») og Jordans 
militære. Se s. 7

GTO

  Forts. fra s. 2

Stufulle møtelokaler under Moti Paz turnéen. Her fra lillesalen i 
Kristiansand.



Exodus Nord

4

Nyhetsbrev 1- 2013

Da Israel tok tilbake området 
med Jordandalen som Trans-
jordan hadde okkupert i 1948, 
var der verken arabere eller 
jordbruksaktivitet. 

w Jødene startet å dyrke grønnsaker 
i det gode jordsmonnet. Men hvilke 
grønnsaker liker å vokse i 50 grader 
C? Kan tenke meg at de tørka svetten 
både grønnkålen og gulerota. 

Jødene bladde opp i Bibelen og fann 
at det var her dadlene trivdes. Og med 
det bibelske begrepet: «melk og hon-
ning», så skrives honning for daddel-
honning. 

Dermed ble de sterkeste daddel-
palmene importert fra Marokko. 
Disse kan bli 50 år, men trenger 7 år 
før de gir frukt. 

Nå står de store daddellundene der 
og produserer 50 % av verdens spise-
dadler. 80% går til eksport. Araberne 
vil bare ha disse, så noen kasser må til 
Sveits for å bytte etikett, og så sendes 
videre til sjeikene i Saudi Arabia.

Vi for vår del kan bare møte opp i pak-
keriet i Gilgal og få oss noen dadler, 
eller kjøpe i butikken. Spør da etter 
dadler fra Jordandalen. Ei dame på 
Sør-landet hadde fått slike dadler hos 
«Meny» med ny merkelapp: Pales-
tina. «Meny» boikotter nemlig israel-
ske varer – sier de. 

Palestinske Autoritet (PA) har sett at 
palmene trives, og krever nå Jordan-
dalen som del av en stat. 

Imens har jødene bygd opp en smak-
full industri til stor glede for ar-
beidsløse arabere som har kommet 
til området. Den arabiske arbeidsfor-
mannen som jeg møtte i høst på pakk-
huset i Gilgal, la seg nesten på kne 
foran meg og bad om at Norge måtte 
la dem få beholde arbeidsplassene. De 
hadde hørt om boikotten i Norge.

GTO

Daddelplantasjene i Jordandalen 
bygd opp etter 6-dagerskrigen i 1967

OVER: Nede på 
daddelplantasjen fikk vi 
komme opp i en heisekran 
og fikk se på de halvmodne 
fruktene. Noen av disse blir 
plukket bort, for at andre 
skal bli større. Med jevne 
mellomrom får hver palme 
besøk av heisekranen, og 
modne dadler som har 
løsnet og henger i nettet, 
blir faktet til pakkhuset.

T.V.: Kibbutsen Gilgal.

Pakkhuset. Ved palmene, Anne Berit og jeg.
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w Anne Berit Fjermedal 
Gali og jeg ble vist 
rundt på pakkhuset 
i Gilgal; stedet der 
Josva med israelittene 
steg i land etter å ha 
krysset Jordanelva. Til 
pakkhuset kom modne 
dadler, og ble pakket på 
to forskjellige måter: 
enten fast på greinene, 
eller at de var tatt av. 
På trillebåndet foregikk 
den første sorteringen. 
De fyldigste dadlene 
ble gjennomlyst – en 
om gangen – for at 
de skulle være 100% 
perfekte. Dette var 
første sortering. Det 
er da man bestreber 
kvalitet!

Arabiske gutter på rekke og rad. Foto: Grethe.

Hovedprosjektene er tilknyttet Negev-
regionen. Der støtter vi både private og 
fylket. 

Prosjektet tilknyttet fylket er en form 
for hjemmehjelpsordning. Flere og 
flere bosettinger utvikles, og strukturen 
med de kommunale hjelpetilbud er 
ikke på plass med en gang. Regionen 
er i utvikling; landet bygges. Exodus 
Nords prosjekt er å hjelpe familier med 
handicappede, og delvis betaling til 
hjelpere som må støtte familier under 
sykdomskriser o.a. og gi donasjon når 
kommunen innkvarterer gamle eller 
barnefamilier fra områder nær Gaza for 
kortere perioder. 

Fattige private får et lån til å kunne 
starte å bygge seg en bolig. Da får de 
videre et lån i banken. Eller noen får 
pengehjelp til oppstart med dyrking av 
ørkenen, f. eks. til vannledninger. 

I Jordandalen støtter vi arbeidet 
som brigadegeneral Moti Paz utfører 
sammen med fylket der og byen Petah 
Tikva. Det går ut på å transportere barn/
ungdom for at de som bor i byområder 
skal lære Jordandalen å kjenne, og visa 
versa. Dette forsterker samhørigheten 
til landet. Vi betaler for transport med 
armerte busser.

I Ashdod finnes en messiansk menighet 

som Exodus Nord har hatt kontakt med 
siden den startet. De driver et utstrakt 
hjelpearbeid med et distribusjonssenter 
i sentrum, der folk får gratis hjelp. 
Exodus Nord støtter dette finansielt.

I Ukraina samarbeider vi med 
hjelpeorganisasjonen «PeopleWhoCare» 
(«Folk som bryr seg»), og hjelper hver 
eneste uke jøder til Israel. 

Ellers hjelper Exodus Nord rundt i 
landet der det måtte trenges, og midlene 
våre gir tillatelse til. 

TAKK til dere alle som står med.

GTO

Exodus Nords prosjekter

Arabere sitter og sorterer ved båndene. Røntgen av dadler. Moti Paz tester dadlene.

T.V.: Unge arabere stod 
ved et langt bord og 
sjekket at alle dadlene 
på stilkene var fine, 
ellers ble de plukket 
bort. 
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Tankene går automatisk til en gate i 
Jerusalem, kalt 29. november. 

Datoen var så viktig for Israel at de 
kalte opp en gate etter den. 

Året var 1947, da generalforsamlingen 
i FN voterte over deling av 
landområdet vest for Jordanelva 
i en jødisk og palestinsk stat. 
Voteringsresultatet står oppskrevet i 
«himmelen». Det burde være der. 

De arabiske og muslimske stater ville 
ikke ha noen palestinsk stat ved siden 
av en jødisk. De ville ha alt land, 
eller intet. Derfor ble ikke saken tatt 
til Sikkerhetsrådet for vurdering og 
juridisk godkjenning.

Nå må det taes med at det juridiske 
verdslige grunnlaget for opprettelsen 
av Israel i nyere tid, bygger på San 
Remo-avtalen , klubbet 25.april 1920 
og Folkeforbundets vedtak (som sier 
det samme) juni 1922. En kan også 
nevne FNs vedtak om urbefolkningers 
rett til tilbakevendelse og settling i 
deres forfedres land. Å klage på jøders 
bygging i Judea og Samaria er direkte 
brudd på internasjonal rett. Dette vet 
Norges politiske ledere.

Hva skjedde så i 2012?

Palestinernes president Abbas 
(egentlige navn: Abu Masen) stiller 
freidig den 29. november i FN-
bygningen og får flertallet med seg 
på å oppgradere «Palestina» fra å ha 
observatørstatus, til å bli et ikke-stat-
medlem. Det betyr at det gjelder en 
stat som ikke er medlem. Dermed kan 
en si at «Palestina» er foreslått som en 
stat, men uten medlemskap i FN. 

Tsjekkia, Canada, USA, Israel og 
noen få øy-stater i Stillehavet stemte 
imot. Tyskland var en av de 41 statene 
som unnlot å stemme, jeg tror av to 
grunner: Holocaust og det som er 
mindre kjent: Dokumentet som ble 
klubbet gjennom i Folkeforbundet 
i 1922, ble implementert i både 
Tysklands- og USAs lover. Det sa 
at jødene skulle ha alt land vest for 

Jordanelva, for delingen gjaldt grensen 
langs Jordanelva. 

Norge stemte for «Palestina» 
sammen med 137 andre land i FN. 
Men hva gjorde Norge da? Norge 
gjorde brudd på Urbefolkningsloven 
og Oslo-avtalene. Oslo2 – og 
alle avtaler mellom Israel og 
Palestinerne sier at enhver framgang 
i fredsforhandlingene skal skje ved at 
begge parter forhandler sammen. FN-
sirkuset var et ensidig foretak fra PA.

At PA (Palestinerne Autoritet) nå går 
til FN åleine og setter Israel tilside, 
betyr at alle tidligere avtaler mellom 
Israel og PA er bortfalt. Israel stanset 
da med en gang pengeoverføringen 
(momsen) til PA. Under Oslo-avtale-
forhandlingene ble Israel bedt om på 
forhånd å la PA slippe å betale moms 
for varer, som om de allerede var et 
eget land. Israel gikk med på det, så 
palestinerne i PA-områdene har ikke 
betalt moms siden 1995. 

Nå kuttet Abbas ut alle foregående 
avtaler med Israel, og måtte 
forvente denne reaksjonen fra 
Israel. Hele verden ble sint på Israel 
fordi de – med rette – holdt opp 
å betale PA momsen. Da uttalte 
statsbanksjefen i Israel: «PA skylder 
Israel langt mer enn dette i ubetalte 

elektrisitetsregninger. Hvem bryr seg 
om det?» 

Statsminister Netanjahu var ikke 
imponert over avstemmingen i FN 
og bifallet det fikk. Han minnet om 
bifallet Israel fikk i FN da de trakk 
seg ut av Gaza. «Israel fikk først 
applaus, så raketter», sa Netanjahu. 
Det samme skjedde da de dro seg ut 
av Sør-Libanon. Netanjahu gav et hint 
om at dette vil ikke komme til å skje 
fra Judea/Samaria. Han sa videre at 
uansett hvor mange som stemmer mot 
Israel, så vil de ikke gå på kompromiss 
med sikkerheten. Dessuten føyde han 
til: «Ingen makt i verden  kan skille de 
tusenårs bånd mellom det jødiske folk 
og Israels land». 

Hvorfor «Palestina»?

Kriterier for opprettelse av en stat er:

-eget språk, -egen kultur, -eget 
landterritorie.

Palestinerne har ingenting av dette.

Dessuten må FN gjøre en vurdering på 
hvorvidt Abbas/palestinerne kan styre. 

I Gaza har Abbas ikke satt sin fot 
siden 2007. Da var det borgerkrig 
mellom PA (PLO) og Hamas. Hamas 
drepte mange PA-folk, og gjør det 
ennå. Hamas’ leder Zakar sa nylig at 
Abbas i beste fall  ble fengslet hvis 
han kom til Gaza. 

Det er tyranni  i Gaza. Økonomien 
er nede pga av vanstyre; dette 
gjelder også «Vestbredden». Vestens 
ledere må vurdere hvor lenge de 
vil gi skattepengene våre til dette 
terrorstyret. Hva med å sende noen 
observatører til Gaza framfor å sende 
soldater til Nord-Afrika? Eller kanskje 
begge deler?

For å sitere FN-reglene igjen: «Stater 
som skal opprettes av FN, skal være 
fredselskende». Vil minne om at i 
«Palestina» vil det ikke være tillatt for 
jøder å bo. 

GRETHE

29. november - 2012 - Sted: FN, New York

FN-bygningen i New York.
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Abrahams kone Sara´s gravkammer ligger innenfor 
denne porten i Markpelahulen i Hebron.

Turistreise til Israel 17. - 21. mars 2013

I KONG DAVIDS FOTSPOR...

SØNDAG 17. MARS:

− Buss henter oss om morgenen ved 
Park Hotell i Netanja 
− Tel Azekah, observasjon og 
forklaring om slaget med filisterne i 
Elah-dalen (under det første tempelets 
tid). 
− Beit Govrin, besøke hagen og hulene, 
besøk til Tel Maresh. 
− Tel Sucho, om slaget mellom David 
og Goliat. 
− Adolam hulene, besøke hulen der 
David gjemte seg for Kong Saul.  
− Overnatting i Efrata.

MANDAG 18. MARS:

− Hovedveien som patriarkene brukte, 
observasjon og forklaring. 
− Ein Ha-amah (Biar), se kildene og 
gå den underjordiske akvedukt, med 
forklaring om overføring av vann til 
Jerusalem.  

− De egentlig Salomos kilder. 
Koordinering med Palestinske 
Autoritet. 
− Besøke Rachels grav. 
− Herodium, besøk og oversikt over 
området rundt Jerusalem. Forklare 
arbeidet til Herodes og om Bar 
Kochka revolten.  
− Overnatting i Susya/Hebron.

TIRSDAG 19.MARS:

− Patriarkenes grav, Mark Pelahhulen 
i Hebron. 
− Tel Rumeida, observasjon av 
Hebron, koordinering med IDF og den 
sivile administrasjon.  
− Tel Ziff, utsikt over Judea-ørkenen. 
− Susya, besøk i denne gamle byen 
med synagoge datert tilbake til Jesu 
tid. 
− Maon, besøke Maon og forklare 
Edom-veien og gamleveien til ørkenen. 
− Besøke Carmel v/Hebron. 
− Overnatting i Susya/Hebron.

ONSDAG 20.MARS:

− Mamshit nasjonalpark og Metzad 
Tamar, besøke stedene og se på 
ørkenveiruten og lære om nabatêerne. 
− Se det små krateret i Israel. 
− Fjellet Zin (Hor Hahar) og 
fjellandsskapet Bulbusim.  
− Hatzeva, besøke stedet og møte 
lokale farmere. Vannprosjekt og 
jordbruk i Arava. 
− Fjellet Sodom og Dødehavet. 
− Overnatting i Ein Gedi.

TORSDAG 21. MARS:

− Davids elv, Arugot elven, gå innover 
langs den. 
− Massada, opp til fjellfestningen. 
− Forklaring videre om Bar Kochba-
revolten.  
− Tilbake til Jerusalem. Turen er over. 
– Turleder: Tidligere brigadegeneral 
Moti Paz.

w Påmelding til Exodus Nord, tlf. 90654640 eller exodusno@online.no 

w Du må kjøpe flybilletter selv, tur/retur Israel. 

w Vi starter fra Park Hotell i Netanja søndag morgen 17. mars, så du må godt mulig bestille natten før på Park hotell eller et 
annet hotell. Tlf. til Park Hotel: 00 972 9 8623344. E-mail: sales@parkhotel.co.il Bestilling etter turens slutt avhenger av 
dagene du vil være i Israel eller hvor i Israel du vil være. (Uken etter er Påskeuken). 

w Betaling i dobbeltrom er USD 625 pr. Person (ca 3.600 NOK), 70 dollar ekstra for enkeltrom. Da er alle utgifter betalt, ikke 
lunch midt på dagen, samt tips. Denne summen  betaler du direkte til Israel:

IBAN: IL720110100000001695608. SWIFT/BIC: IDBLILIT.  
Discount Bank, 11 main branch, 10 Tel Aviv, Yehuda Halevi Str. 27, Israel.

(Gå gjerne til banken din dersom dette er vanskelig over internet). Kan du gi beskjed til oss når pengene er sendt?

PROGRAM

Susya er delvis underjordisk by fra før Jesu tid, som vi 
skal se på turen.
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Exodus Nord, 5307 Ask

- er en humanitær 
organisasjon som hjelper 
jøder fra ex-Sovjet å 
emigrere til Israel.

Adr: 5307 ASK
Tel: 56 14 14 11
Fax: 56 14 90 68
E-post:
exodusno@online.no
www.exodusnord.org

Norge:
Postgiro: 7878.05.65135
Bankgiro:3630.07.10233

Sverige:
Postgirot: 54 35 17-7

Danmark:
Postbank: 000 858-6985

Israel:
Exodus Nord 
Etrog street 52
P.B.67 - 85512 ASHALIM 
exodusnordashalim@gmail.com
Tlf: 00 972 8-6555 977
eller mob. 00 972 54 230 8681

Frivillig kontingent: 
Kr. 200.- pr. år

Daglig leder for Exodus 
Nord og redaktør for 
informasjonsavisen: 
Grethe Tangen Olsen

Takk for ditt bidrag!
Gud velsigne deg!

Takk til alle givere 
og forbedere for 
arbeidet vårt. Gud 
velsigne dere rikelig!

Israels Gud trenger oss mer 
enn noensinne. Han har 
sagt at den som hjelper den 
fattige, låner til Herren. Du 
som ikke har gitt noe på 
lenge, vi oppfordrer deg 
spesielt. Om få måneder vil 
vi kanskje se Esekiel kap 38 
og 39 bli en realitet. Derfor:
Støtt Israel og Be for 
Israel.

w For at du som giver skal 
komme inn under denne 
ordningen, er det en del 
forutsetninger som må på 
plass.
w Vi må ha personnum-
meret (11 siffer) til den som 
ønsker fratrekk for beløpet 
på skatten. Send person-
nummeret før nyttår. 
De som allerede har opp-
lyst oss om personnummer, 
er registrert og trenger ikke 
oppgi det på nytt. 
w Den som ønsker fratrekk 
på skatten, må huske å sette 
avsender, det vil si ditt eget 
navn, på girotallongen for 
hver innbetaling.

w Ektepar kan enten dele 
det innbetalte beløpet, 
sende penger hver for seg, 
eller føre skattefradraget på 
den ene.
Det er fortsatt slik at givere 
kan gi til flere organisas-
joner, og få tilsammen et 
fradrag på maks 12.000,-.
w Exodus Nord må ved 
årets slutt sende oversikt 
over inn-betalt beløp for 
hele året, på den enkelte 
givers navn med fødsel-
snummer, til skatte-kon-
toret.
Takk for din gave til 
jødene.

Skattefritak for gaver:

VOLONTØR: Har du lyst å være volontør i Negev?

PURIM: Februar: 24-25.

PÅSKE: Mars 26. - april 1. 

HOLOCAUSTDAGEN: April 8. 

MINNEDAG FOR DE FALNE:  
April 15.

FRIHETSDAGEN:  April 16.

JERUSALEMDAGEN: Mai 10.

PINSE: Mai 15.

TISHA B’AV: Juli 16.

ROSH HASHANA: September 5.-6.

YOM KIPPUR: September 14.

SUCCOT/LØVHYTTEFESTEN: 
September 19.-25.

SIMCHAT TORAH: September 26.

HANUKKAH/LYSFESTEN:  
November 28. - Desember 5.

Israelske 
høytider i 2013 

Fra Jerusalemdagen 2012. Foto: Grethe


